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PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍSROVNÁNÍ HEA TECHNOLOGIE SE 
STANDARDNÍM AIRLESS
Nové HEA technologie je založena na umístění jedné, předatomizační trysky, 
před vlastní atomizační trysku. Konstrukce přitom zachovává stejný průtok 
a rychlost klasických airless trysek. Navíc vytváří obzvláště jemný paprsek 
barvy, který je na okraji jemně rozprostřený.  Výsledkem je lepší spojování 
jednotlivých pruhů, méně nánosu materiálu na začátku a na konci a lepší 
kvalitu povrchu. Díky tomu jsou trysky snadno ovladatelné, šetří materiál a 
zajišťují dokonalý výsledek.

PRO KAŽDÝ MATERIÁL SPRÁVNÁ 
TRYSKA
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Primery, laky 211 0.011 / 0.28 20 120 červený 554211

311 0.011 / 0.28 30 150 červený 554311

411 0.011 / 0.28 40 190 červený 554411

213 0.013 / 0.33 20 120 červený 554213

313 0.013 / 0.33 30 150 červený 554313

413 0.013 / 0.33 40 190 červený 554413

Primery, laky, 
emulze, vinylové 
barvy

415 0.015 / 0.38 40 190 žlutý 554415

515 0.015 / 0.38 50 225 žlutý 554515

615 0.015 / 0.38 60 270 žlutý 554615

Emulze, disperze 
a latexové barvy

417 0.017 / 0.43 40 190 bílý 554417

517 0.017 / 0.43 50 225 bílý 554517

617 0.017 / 0.43 60 270 bílý 554617

519 0.019 / 0.48 50 225 bílý 554519

619 0.019 / 0.48 60 270 bílý 554619

421 0.021 / 0,53 40 190 bílý 554421

521 0.021 / 0.53 50 225 bílý 554521

621 0.021 / 0.53 60 270 bílý 554621

¹ Šířka paprsku (mm) ve vzdálenosti cca 30 cm od objektu a při tlaku 10 MPa, 
se syntetickým lakem 20 DINs.

²Červený: 180sítko, extra jemné, žlutý: 100 sítko jemné, bílý: 50 sítko střední

Držáky pro airless trysky Č. výrobku

Těsnění; pro montáž trysek 0043 052

Nozzle holder; TradeTip 3; G-thread 7/8" 0289 390

Pistolové � ltry Č. výrobku

Červený; 180 MA sítko; 0.084 mm MW; extra-jemný; sada 10ks 0097 022

Žlutý; 100 MA sítko; 0.14 mm MW; jemný; sada 10ks 0097 023

Bílý; 50 MA sítko; 0.31 mm MW; jemný; sada 10ks 0097 024

Čištění, skladování, uchovávání Č. výrobku

TipClean; nádobka se speciální čistící kapalinou 2400 214

TipClean doplňovací láhev; 1 litr 2400 216

Sada jehel pro čištění trysek; 0.05 - 0.50 mm; 12 položek 8612 001

Další Č. výrobku

Kompletní HEA manometr; 
o průměru 68 mm 2383 995 

SpeedShield; G-závit 0538 905

Prodloužení trysky; G-závit; 15 cm 0556 074

Prodloužení trysky; G-závit; 30 cm 0556 075

Krabička na trysky HEA ProTip 2391 870

Tlak 100 barů
HEA ProTip 517

Tlak 150 barů
Standardní airless tryska 

517

HEA technologie Standard airless technologie

Nástřik s technologií HEA Nástřik standardní airless technologií

Naše kvalita Vás přesvědčí.

Každý, kdo si koupí stříkací zařízení WAGNER divize Contractor, 
automaticky obdrží záruku výrobce na 3 roky. Ale můžeme udělat 
víc: Pokud se zaregistrujete online, můžete tuto záruku prodloužit 
o další dva roky zdarma!

www.wagner-group.com/professional-guarantee

E-CORECO s.r.o., Na Roudné 102, 301 00 Plzeň, email: info@e-coreco.cz 
Tel. ČR: +420 734 792 823, tel. SR:+421 948 882 850, www.e-coreco.cz, www.e-coreco.sk

www.e-coreco.cz
www.aplikacebarev.cz

Revoluční trysky pro 
nástřik s nízkým tlakem a 
výrazně sníženou prašností

MISE 
AIRLESS

MÉNĚ PŘESTŘIKU
S MAXIMÁLNÍ KONTROLOUHE
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HEA TRYSKA V DETAILECHVŠECHNY VÝHODY NA PRVNÍ 
POHLED
1. Menší přestřik: nižší stříkací tlak zmenšuje nadměrné rozprašování až o 
55% a zjišťuje i lepší kontrolu spotřeby barvy. Kromě úspory materiálu se 
snižuje i práce potřebná k dosažení pokrytí, zejména u projektů v interiéru. 
Tato technologie je proto zdravější pro oči a plíce a chrání životní prostředí. 

2. Maximální kontrola: jemně rozprostřené okraje stříkaného paprsku 
umožňují lepší napojování jednotlivých pruhů a zamezují ostrým okrajům.
Není potřeba povrch upravovat válečkem. To vede ke snadnému ovládání a 
perfektnímu výsledku i pro méně zkušené uživatele.

3. Dlouhá životnost: Robustní konstrukce trysek vyrobených z karbidu 
a nižší stříkací tlak = menší opotřebení trysky. To je důvod, proč HEA tipy 
mohou být použity dvakrát tak dlouho oproti konvenčním airless tryskám. 
Dokonce se i prodlužuje životnost samotného zařízení: nižší stříkací tlak 
znamená menší namáhání zařízení a jeho součástek.

4. Povrchová kvalita:  HEA zajišťuje souvislou a rovnoměrnou strukturu vrs-
tev na všech površích a proto nabízí vynikající kvalitu povrchu, zvláště ve 
srovnání s konvenčními aplikacemi se štětcem a válečkem.

5. Snažší práce bez námahy: menší tlak při stříkání redukuje zpětný ráz 
do pistole a umožňuje příjemnou práci bez větší únavy

6. WAGNER SprayGuide: SprayGuide obsahuje testovací protokoly výrobků 
známých výrobců materiálů, které byly testovány na zařízeních WAGNER. 
Vše pod dohledem našich odborníků a pravidelně aktualizováno najdete 
na wagner-group.com/sprayguide . Dozvíte se, jak nastavit vaše zařízení, 
aby nejlépe fungovalo s materiálem, který používáte, a jaké barvy a laky lze 
nejúčinněji zpracovat pomocí technologie HEA.

REVOLUČNÍ TRYSKY PRO NÁSTŘIK 
S NÍZKÝM TLAKEM A VÝRAZNĚ 
SNÍŽENOU PRAŠNOSTÍ
HEA je zkratkou "High E�  ciency Airless". Jedná se o pokročilou technologii, 
která znamená revoluci v airless stříkání. HEA trysky umožňují stříkat při sní-
ženém nastavení tlaku na zařízení, které používáte (ideálně při 80-140bar). 
Trysky můžete použít se všemi TradeTip3 držáky trysek a u každého airless 
WAGNER zařízení.

Zdarma v sadě: při zakoupení HEA trysky zároveň získáte 
odpovídající � ltr a těsnění ZDARMA.

Dvě vrtání trysek, jedna za druhou, zaručují dokonalý tvar paprsku s 
vysokým průtokem materiálu i v oblastech s nízkým tlakem. Mlžení 
trysky je sníženo na minimum.

Technologie duální trysky s podaným patentem

Úhel trysky určuje šířku paprsku,
např. v tomto případě 50°.

Úhel 
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Ideální vzdálenost od objektu je obvykle 300 mm.

Úhel trysky

Průměr otvoru (v tomto případě 0,017 palce) určuje objem 
průtoku a tím i množství použitého nátěru.

Průměr otvoru

Vysoce kvalitní válec trysky z nerezové oceli, samotná 
tryska z tvrzeného karbidu, snižují opotřebení a zajišťují 
konstantní úhel stříkání.

Extra odolná

WAGNER HEA tyrsky jsou otočné a lze je vyčistit 
během několika sekund. Jednoduše otočte, pros-
tříkněte - a tryska je čistá, aniž byste potřebovali 
nějaké nástroje. 

Snadno se čistí ZDARMA
KE KAŽDÉ TRYSCE

Nastavte tlak v nižší hodnotě HEA rozsahu a začněte.

Pokud se objeví pruhy, mírně zvyšte tlak.


Rovnoměrný paprsek bez ostrých okrajů.


pro usazení těsnění trysky

Praktický nástroj

Před-atomizační tryskaPřed-atomizační tryska

Atomizační tryska NOVĚ


